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TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAAND
KLASSE(N)ORKEST
VREEDZAME SCHOOL, BLOK 6

op de afgelopen maand
Kunstplein 15: Geslaagden
voor het typediploma
De afgelopen maanden heeft een zestal kinderen de typecursus gevolgd
dat onderdeel is van het aanbod van Kunstplein 15. Onder leiding van juf
Hermien hebben de kinderen met consequent oefenen en flink doorzetten hun typediploma behaald. Een waardevolle vaardigheid bij al het toekomstig werken en leren. Gefeliciteerd!

Groep 8 maakt
IEP Eindtoets
Op 16 en 17 april hebben onze
groepen 8 in de ochtend de vanuit
de overheid verplichte eindtoets
gemaakt. Ze hebben in alle rust en
concentratie gewerkt om te laten
zien wat ze allemaal al kunnen!. Als
u deze nieuwsbrief leest, is de uitslag inmiddels bekend.

Finalerondes voor meisjes bij schoolvoetbal
Onze jongens- en meisjesteam
heeft in april meegedaan aan de
poule-rondes van het schoolvoetbal. De jongens speelden drie
wedstrijden, waarvan ze er één
wonnen. De meisjes speelden
vijf wedstrijden en wonnen ze
allemaal. Daarmee gingen ze
door naar de finaleronde. Na
een gelijkspel en een verloren
wedstrijd, speelden ze de wedstrijd om de 5de en 6de plaats.
Deze wedstrijd wisten ze met
maar liefst 4-0 te winnen en
daarmee werden ze uiteindelijk
vijfde! Een knappe prestatie!
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Koningsspelen voor groep 5 t/m 8
Onze groepen 5 t/m 8 hebben
meegedaan aan de Koningsspelen die door Reggesteyn
georganiseerd werden op het
sportpark bij de Hulzense
Boys. Bij de scholenestafette
sprint haalde ons groep 5/6
team zelfs nog de finaleronde. Daar waren andere
scholen echter nog sneller.

Iedereen geslaagd voor
de verkeersexamens!
De groepen 7 en 8 hebben het praktisch en theoretisch verkeersexamen
gemaakt. We zijn verheugd te kunnen melden dat alle leerlingen voor beide
examens geslaagd zijn. Gefeliciteerd allemaal!
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Kalender

mei/juni/juli
• 23+24 mei
Schoolkorfbaltoernooi
• 24 mei
Zomercafé (loc H)
• 30 mei
Hemelvaartsdag
• 31 mei
Vrije dag
• 10 juni
2e Pinksterdag
• 11 t/m 14 juni
Kamp gr 7/8K
• 13 juni
Musical (loc H)
• 17 juni
Studiedag team,
kinderen vrij
• 18 t/m 21 juni
Avondvierdaagse
• 25 juni
Streetwise (loc K)
• 27 juni
Kindgesprekken
• 2 juli
Kindgesprekken
• 4 juli
Slotconcert
Muziekproject
• 9 juli
Musical (loc K)
• 11 juli
Laatste schooldag
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Muziek is een communicatievorm van alle tijden en er zijn
veel muzikale verschijningsvormen in onze hedendaagse
cultuur. Er zijn verschillende
muzikale tradities, genres en
stijlen. Dat muziek iets ‘doet’
met mensen blijkt uit de vele
manieren waarop wij muziek
dagelijks gebruiken om sfeer te
scheppen en om denkbeelden
en emoties te uiten. Muziek
is een universele taal die de
grenzen overschrijdt: muziek
is wereldmuziek. De mogelijkheid die muziek biedt om
er samen actief plezier aan te
beleven maakt haar uniek.

K

leuters, baby’s en zelfs ongeboren kinderen reageren op
muziek. Voordat kinderen naar
school gaan hebben zij al muzikale
bagage. Ze hebben bewogen op
muziek, geluiden gemaakt en liedjes
gezongen en zijn al geraakt door
muziek. Zij slaan deze muziek op
in hun geheugen. Als zij die muziek
later weer horen, herkennen zij haar.
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Kinderen ontwikkelen zich daarbij
niet autonoom maar in wisselwerking met hun sociale- en culturele
omgeving. In de theorie van Meervoudige Intelligenties van Howard
Gardner wordt muziek gezien als een
van de zelfstandige intelligenties: de
muzikaal-ritmische intelligentie.

leren coöperatief samen te werken
en elkaar te waarderen.
Kortom: Doelgericht muziekonderwijs levert een inspirerende en
krachtige bijdrage aan de totale
ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk en aan de school als gemeenschap.

Diverse onderzoeken over
muziekonderwijs geven een positief beeld over de effecten van
muziekonderwijs op de ontwikkeling van kinderen. Kinderen kunnen
beter luisteren, worden gevoeliger
voor taal, trainen hun geheugen,
vergroten hun creativiteit, doen
ervaring op in het uiten van hun
emoties en het vormgeven ervan,

De komende weken zullen de
leerlingen wekelijks muziekles
krijgen. In de groepen 1 t/m 4 zal
een vakleerkracht in de klas komen
om een aantal lessen te verzorgen,
de overige lessen worden door de
groepsleerkracht zelf gegeven.
Leerkrachten van de onderbouw
zullen daarnaast begeleid worden
door de vakleerkracht om de
deskundigheid te bevorderen.
De kinderen van groep 5 t/m 8
zullen wekelijks naar ‘de Tente’ in
Hellendoorn gaan om samen met
de Hellendoornse Harmonie een
klasse[n]orkest te vormen. De
kinderen komen in aanraking met
verschillende instrumenten. Dit
alles resulteert in een slotconcert
op donderdag 4 juli.
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Avond4daagse
Met Pasen en twee weken meivakantie achter de
rug, is de ouderraad alweer volop bezig met het
organiseren van de avond4daagse. Dit jaar is de
avond4daagse van dinsdag
18 juni t/m vrijdag 21 juni.
Bij deze nieuwsbrief vindt u
het inschrijfformulier voor
de avond4daagse. Aan de
ouders/verzorgers het dringende verzoek om zich (via
ditzelfde formulier) op te geven
als begeleider tijdens het wandelen of voor het verzorgen van de drinkpost onderweg.
Het leukst en gezelligst is het natuurlijk om met zoveel
mogelijk kinderen te wandelen, dus geef je met z’n
allen op. De avond4daagse, daar kijken we weer naar
uit!
Voor informatie kunt u terecht bij Cindy Vliek of Astrid
Scholtens (locatie Kruidenwijk) en Dianne Bossink of
Annemieke Borger (locatie Hellendoorn).

De ouderraden
zoeken
versterking!
De ouderraden van onze beide locaties zoeken
versterking. Heb je zin om mee te helpen
met het bedenken en uitvoeren van niet-lesgebonden activiteiten voor de kinderen? En bij
te dragen aan het gevoel van verbondenheid
en de sfeer op school? Schroom dan niet en
kom ons versterken. We vergaderen eens per
maand op een avond, daarnaast help je bij de
activiteiten. Interesse? Schiet dan één van de
ouders uit de ouderraad aan, of stuur een mail
naar:
Locatie Hellendoorn:
Sandra (sandra.hoefsmit@reggewinde.nl) of
Bert (bert.bossink@reggewinde.nl).
Locatie Kruidenwijk:
Lisette (lisette.schutten@reggewinde.nl)

Fotoalbums bekijken bij MyAlbum
Van de meeste activiteiten
worden door leerkrachten of
ouders foto’s gemaakt. Deze
zijn voor ouders te bekijken
via onze schoolwebsite. Op de
startpagina vind u bij ‘Snel naar:’
een knop naar de Foto-albums.
Om toegang te krijgen tot deze
albums moet u een wachtwoord
typen. Deze wordt aan het begin
van het jaar verstrekt via Parro. Als
u het wachtwoord niet weet kunt u
het via Parro aan de leerkracht vragen. Dit wachtwoord veranderen
we elk jaar om te zorgen dat ook daadwerkelijk alleen
onze huidige ouders toegang hebben. We vragen u
zorgvuldig om te gaan met dit wachtwoord en met de
foto’s die u uit de albums kunt downloaden. De foto’s
mogen niet gedeeld worden op social media.
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Vreedzame school, blok 6:

‘We zijn allemaal anders’
De laatste periode van het
schooljaar staat voor de lessen
van de Vreedzame School in het
teken van Blok 6 ‘We zijn allemaal anders’.
In blok 6 gaan de lessen
over overeenkomsten en
verschillen tussen mensen.
We willen de kinderen leren
om te gaan met verschillen
van mening en verschillen in
gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse
en in cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan. Naast
verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat
je dit terugziet binnen de eigen
families, de klas, de school en de
samenleving
Om goed om te kunnen gaan met
verschillen moet je er over kunnen
praten. Het gaat om luisteren naar
de ander, een mening vormen, van
mening kunnen veranderen en een
eigen mening verdedigen. Op deze
manier willen we vooroordelen

Door een positieve
aanpak ervaren de
kinderen verschillen als
vanzelfsprekend in plaats
van eng of vreemd.
tegengaan. Door een positieve aanpak ervaren de kinderen verschillen
als vanzelfsprekend in plaats van
eng of vreemd.
In dit blok gaat het om accepteren,
tolerantie en waarderen. Dat zijn
geen dingen die je via een lesje kunt
overdragen. We geven de lessen
daarom in projectvorm, waarbij
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de kinderen de eigen families en de
eigen klas verkennen, interviews
afnemen en werkstukjes maken
over verschillende levensbeschouwingen. De kinderen werken in
tweetallen of groepjes en bespreken
hun bevindingen met de hele klas.
Naast deze lesactiviteiten is de
manier waarop wij als leerkrachten
zelf omgaan met overeenkomsten
en verschillen erg belangrijk. We
proberen zo veel mogelijk acceptatie en waardering uit te dragen van
overeenkomsten en verschillen in de
eigen groep en de school. We maken
kinderen bewust van eventuele
vooroordelen en geven duidelijke
grenzen aan welk gedrag niet meer
kan, d.w.z. welk gedrag haaks staat
op de bedoelingen van dit blok.
Wij zetten ons in voor een goede
voorbeeldfunctie naar de kinderen.
Met de lessen, onze eigen houding
en met ondersteuning van de ouders
hebben we er alle vertrouwen in dat
iedereen het bij ons op school prettig heeft, omdat ‘anders zijn mag’.

Doel van de lessen in blok 6:
Een open houding bij de leerlingen
ten aanzien van verschillen tussen
mensen. De lessen zijn gericht
op het leren ontdekken van verschillen en overeenkomsten en
over de wijze waarop we met
die verschillen om kunnen gaan.
In de groepen 1 en 2 gaat het
om het verkennen van de
families van de leerlingen
• In de groepen 3 en 4 gaat
het over verschillen en overeenkomsten in de klas en staan
verschillen en overeenkomsten
tussen families centraal
• In de groepen 5 en 6 komen verschillen en overeenkomsten in
de school aan bod en overeenkomsten en verschillen tussen
klasgenoten
• In de groepen 7 en 8 wordt onderzocht hoe al deze verschillen een
stem krijgen in onze democratische samenleving, en hoe we dat
in onze democratische samenleving hebben georganiseerd.

Tip voor thuis
Uw kind kan thuis komen
met opdrachten over uw
gezin en familie. Wij vragen
u hierover in gesprek te
gaan met uw kind. Het gaat
om overeenkomsten en
verschillen tussen de gezinsleden, familie met als uitgangspunt dat verschillen er
mogen zijn.
Wees u bewust van eigen
oordelen en vooroordelen
over milieu, gezin, huidskleur en op welke manier
hierover in het eigen gezin
gesproken wordt.
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